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ILLUMINATI 3  

- Satanic Possession 

av Henry Makow  

(2014) 

Pia Hellertz – maj 2016 

 

”Illuminati ("de upplysta") är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar 

från 1500–1700-talen som berömde sig av att ha en högre insikt i det gudomliga, 

de var upplysta. Mest känd är Illuminaterorden som grundades 1 maj 1776 av 

Adam Weishaupt, juris professor i Ingolstadt. Få vet att det är på grund av detta 

som arbetarrörelsen firar detta datum.  

  Orden förbjöds av bayerska staten år 1785. Det är den historia som många 

förmedlar när begreppet Illuminati nämns. Den fanns, men förbjöds och finns 

inte längre. 

  För att vara förbjuden och inte finnas längre, så verkar den vara ofantligt 

mäktig, om man får tro bland andra författaren Henry Makow, som skrivit tre 

böcker om Illuminati. Jag har börjat med att läsa den tredje, Illuminati 3 – 

Satanic Possession (2014). Jag väljer att översätta ”Satanic Possession” med 

”satanistisk besatthet”.1 

  Kritiker menar att det är en ”konspirationsteori”, men författaren menar att 

den är i högsta grad verklig, och ”värre än vi anar” (s. 8). När jag läst boken 

förstår jag vad han menar och jag blir alltmer övertygad om att vi måste bli 

medvetna om dessa dolda krafter som styr världen, om vi ska kunna undvika att 

bli styrda av dem, besatta av dem.  

  Boken är uppbyggd av ett antal korta artiklar som Makow sannolikt haft 

publicerade på sin hemsida. Det gör boken fylld av fakta men också lättläst. 

Vem är Henry Makow? 

Henry Makow är en kanadensisk författare, född 1949. Han är halvjude och 

kallar sig ”en assimilerad jude”, men om och om igen i boken betonar han att 

han är kristen och har en kristen Gudssyn. Föräldrarna kom från Polen där de 

överlevde kriget eftersom de sa sig vara katoliker. Han berättar att han sätter 

mänskligheten i första rummet, sitt land i andra och att vara jude i tredje (s. 

                                                 
1 I skrivande stund har jag också läst ILLUMINATI 2 – Deceit and Suduction (2010).  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1776
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
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235). Tills han var 50 år var han ”en typisk hjärntvättad, dysfunktionell, liberal, 

socialistisk, zionistisk, feministisk jude” (s. 236). Han skriver att judar som han 

var ”useful idiots”, användbara idioter (s. 99). Numera kallar han sig en 

kanadensisk nationalist.  

  Han betonar att alla judar inte är ”hjärntvättade”. Han menar att det finns 

två sorters judar, å ena sidan de som följer Mose lagar och å andra sidan 

satanisterna som dyrkar Baal. Många judar kan liksom Makow vara objektiva, 

sanningsenliga och ärliga. Samtidigt menar han att många av världens ledare är 

”judiska lockfåglar” och nämner Barack Obama, David Cameron och 

François Hollande.  

Anti-semitism 
Henry Makow berättar om de planer som Rothschilds med flera utvecklade 

mycket tidigt för att skapa staten Israel. Tanken var att judar skulle flytta till 

Palestina för att där skapa Israel, ”det av Gud utlovade landet”. Men insåg dock 

att detta inte skulle kunna ske utan en ”holocaust”, d.v.s. en förföljelse av judar i 

andra länder så de skulle välja att flytta till Israel. Det skulle underlättas om det 

uppstod anti-semitism i dessa länder, så att judarna skulle vilja flytta. Författaren 

berättar om hur sionisterna genomförde dessa planer. Dessa planer har 

presenterats i Sions Vises Protokoll (se mera nedan!). 

Satanism 
Illuminatis ”religion” är satanismen. Satanismens credo är ”Gör som du vill!” 

(s. 13). Henry Makow menar att det leder till att vi kan leva enligt djuriska 

principer med motivering att de representerar vår sanna natur. Satanisterna 

”frigör” och bekräftar våra primitiva instinkter och förnekar oss därmed vår 

sanna relation till Gud (själen).  

  Kabbalisten Sabbatai Zevi (Zvi) som levde mellan 1626 till 1676 

tillkännagav att han var den Messias som judarna väntade på. Han fick över en 

miljon följare. De kom att kallas shabattaianer. Cirka 50 år senare tog Jacob 

Frank upp facklan och fortsatte sprida läran. En strategi som Sabbatai Zevi och 

Jacob Frank använde sig av var att infiltrera rörelser och religioner. Ett syfte 

som satanisterna har är att förstöra religionerna. Kristendomen är den främsta 

fienden. Frank och hans anhängare flyttade tillbaka till Polen varifrån han kom, 

där han ”konverterade” till katolicismen.  

  Genom historien har kabbalistiska judar och frimurare undergrävt kristna 

nationer och värderingar genom att lansera pornografi, promiskuitet, 

massinvandring, mångkulturalism och rasblandning, skriver Makow (s. 13).2 

                                                 
2 Kabbalism är ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk på ge en mystisk förståelse av 

den gudomliga naturen och dess ordning. 
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Han tar också upp homosexualitet i sin lista. Om man inte har en kosmologisk 

utvecklingslära i sin världsbild är det sannolikt lätt att betrakta homosexualitet 

som ett avvikande och sjukt beteende. Jag skulle vilja diskutera detta med Henry 

Makow med utgångspunkt från Martinus kosmologi.3  

  

Homosexualitet 

Jag har sen 40 år tillbaka anammat den andligt vetenskapliga världsbild som den 

danske mystikern och intuitionsbegåvningen Martinus presenterat i sitt 

omfattande verk som han kallar Tredje Testamentet, fortsättningen på Gamla 

och Nya Testamentena. Martinus beskriver det eviga livet genom eviga 

inkarnationer i en fysisk värld med liv däremellan i den andliga, psykiska 

världen. Syftet med livet i materien är att det bara är i den fysiska världen som 

”det gör ont att tänka fel”. Liven är en evig undervisning.  

  Varje människa har två poler inom sig. Varje kvinna har en feminin pol 

som har sitt säte i könsorganen och en sekundär pol, en maskulin pol, som har 

sitt säte i hjärnan. För männen är det således tvärtom. I liv efter liv efter liv 

utvecklas den sekundära polen genom lidandeserfarenheter och kampen för 

överlevnaden. I något framtida liv har den sekundära polen blivit så utvecklad 

att vi inte längre är män eller kvinnor, utan riktiga människor i ”Guds avbild”, 

”Kristusväsen”.  

  En av de andliga naturlagarna kallar han för ”mättnads- och 

hungerprincipen”. Under alla år som kvinna har jag varit ”hungrig” på män, 

liksom männen har varit ”hungriga” på kvinnor. Men ju mer den sekundära 

polen utvecklas, desto ”hungrigare” blir vi på människor av det egna könet, 

d.v.s. vi blir homosexuella. Men Martinus skriver också att om man som barn 

och ung får uppleva perversiteter, exempelvis sexuella övergrepp i barn- och 

ungdom, så kan sexualiteten bli ”avvikande”, d.v.s. inte en konsekvens av den 

naturliga, organiska utvecklingen. Därför är Henry Makows varningar mycket 

relevanta. 

Illuminati har initierat –ismerna 
Henry Makow berättar att ”andra vågens feminism” skapades av Illuminati, men 

det var maskerat som en gräsrotsrörelse. En av de feministiska kvinnoförfattare 

som blev betydelsefull för mig under de år jag forskade om kvinnors 

kunskapssyn och lärande var Gloria Steinem, som han beskriver som en 

”missanpassad judisk kvinna från ett trasigt hem”. Hon fick enligt Makow i 

uppdrag att leda feministrörelsen (s. 97). Rödstrumporna avslöjande år 1975 

                                                 
3 Se min bok ”Världslärare” eller ”Falsk profet” – En kärleksfull granskning av Martinus 

kosmologi på min hemsida, http://www.piahellertz.com/  

Se också http://www.martinus.dk/sv/startsida/ för mer information. 

http://www.piahellertz.com/
http://www.martinus.dk/sv/startsida/
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Steinems CIA-koppling och att man ville att feminismen skulle framstå som en 

naturlig utveckling och inte som social ingenjörskonst.  

  Henry Makow menar att kommunism, feminism, liberalism, socialism och 

”de homosexuellas rättigheter” är medvetet styrda rörelser av Illuminati. 

Essensen i kommunismen är förnekelsen att det finns en Gud. Kommunismen 

innebär total kontroll över kollektiv. Individer är underordnade kollektivet. Den 

nya världsordningen, NWO, är en kommunistisk världsordning (s. 19).  

 

 

  De kabbalistiska judarna tror att det är de som definierar Guds vilja (s. 23). 

Gud kommer in i världen genom dem. Den kristna synen på Jesu gudomlighet är 

ett hinder för den judiska messianismen, enligt Henry Makow (s. 26). Judarna 

erkänner ju inte kristendomens Kristus som Messias. De väntar fortfarande på 

sin Messias och vad jag förstått så måste vissa förutsättningar var uppfyllda 

innan Messias kan komma. Den gamla världsordningen måste totalt förstöras. 

Då först kan den satanistiska nya världsordningen byggas (s. 27). Förstörelsen 

sker genom krig, terror, folkmord och moralisk ödeläggelse, vilket sker genom 

pornografi, sexuell promiskuitet, förstörelse av familjen och ockulta 

sysselsättningar. Humaniteten har blivit kapad av psykopater, konstaterar Henry 

Makow (s. 29).  

  Författaren citerar en källa som säger ungefär, med min sammanfattande 

översättning: ”Om judarna har rätt så är kristenheten endast en illusion, men 

om de kristna har rätt så har judarna inte längre någon anledning att existera” 

(s. 26).  

  När Adam Weishaupts Illuminatirörelse avslöjades satte Amschel Mayer 

Rothschild in Jacob Frank som den nye ledaren för Illuminati (s. 32).  

Det ockulta i judendomen 

Genom århundraden har judarna ägnat sig åt ocker, trolldom, magi, att sia om 
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framtiden, astrologi, droger, gifter, alkemi, amuletter, besvärjelser och 

förbannelser med mera (s. 23). En av anledningarna till att judarna fördrivits 

från många länder är att de sysslat med detta. Det lär enligt vissa källor vara 

över 85 länder som fördrivit judarna 109 gånger, eftersom några länder fördrev 

dem flera gånger. Hitler var således inte först. Snarare kanske han blir den siste 

eftersom Förintelsen skapat en ”skyddssköld” mot anti-semitism. Påven Pius V 

förklarade sin fördrivning år 569 med att: 

 

  De förför många otrygga och svaga personer med sina satanistiska illusioner,   

  sina spådomar om framtiden, sin charm och sina magiska trick och häxkonster,    

  … (s. 23) 

Vanliga judar har svårt att tro på detta eftersom de inte är satanister, men många 

kabbalistiska judar är det. De manipulerar de övriga. De har pengar och ett 

hemligt ledarskap (s. 24).  

Att förändra världen 

Henry Makow menar att Illuminati använder sig av olika metoder för att uppnå 

målet med en ny världsordning, exempelvis Iraks massförstörelsevapen, som 

legitimerade attackerna mot Irak och False flags som exempelvis 

”terrorattackerna” mot Oklahoma City, 9/11, Sandy Hook och Boston maraton. 

Syftet är att skapa rädsla och därmed få befolkningar med sig på att förändra 

världen, gå med på en ny världsordning och en stark ledare (s. 13).  

Frimureriet 
Henry Makow refererar till dr Isaac Wise som menar att frimureriet är skapat av 

judarna (s. 14). Makow menar att frimureriet är ”Cabalism for Gentiles”, d.v.s. 

kabbalism för icke-judar som deltar i judiska verksamheter, exempelvis i 

bankernas agenda.  

  Kabbalism är enligt författaren en satanisk sekt som ägnar sig åt 

”penisdyrkan”. Obelisken är symbol för detta. Den mest kända är väl obelisken i 

Washington DC, men det finns massor med obelisker runt om i världen. De 

platser de står på har en historia. Albert Pike, 1800-talets påve över frimurarna, 

sa att frimurarna dyrkar djävulen. 
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Satanistisk besatthet 

Hur uttrycker sig då den satanistiska besattheten enligt Henry Makow? Han tar 

upp tio exempel (s. 15). 

1) Gud och bön är ”fula ord” och bör bannlysas från allmänna platser. 

2) Romantik och sexualitet har en oproportionerligt stor betydelse i vår kultur.  

3) Sex har blivit avskiljt från kärlek, äktenskap och fortplantning. 

4) Illuminati för ett smygande krig mot heterosexualiteten, äktenskapet och 

familjen. 

5) Ett ihållande krig pågår för att Illuminati ska öka sitt välstånd och sin makt, 

genom att döda naturliga ledare, demoralisera samhället och förstöra nationer.  

6) Naturalism. Man drar en gräns mellan materia och ande och påstår att det inte 

finns någon andlig värld.  

7) Massmedia, som TV, tidningar, filmer och musik är instrument för att föra 

fram sin bedrägliga och ockulta indoktrinering. Fördumningen sker via sport-

evenemang, underhållning och bristfällig undervisning och utbildning. 

Dessutom främjas som nämnts kollektivet framför individen. Författaren räknar 

upp några kända artister som förmedlar den satanistiska världsbilden, Johnny 

Depp, Lady Gaga, Madonna och Miley Cyrus.  

8) Påståendet att det inte finns någon sanning, utan att allt är relativt och att man 

aldrig kan få kunskap om sanningen, är satanistiskt, menar Makow.  

9) Att spela och satsa pengar på börsen, på spekulation m.m. och kalla det för 

investering. 

10) Multikulturalism och massinvandring är en del av Illuminatis attacker mot 

nationell kultur och nationella värden. 

Mallen för den nya världsordningen, New World Order, är en satanistisk sekt. 

Det är kabbalistisk judendom. Den kan också kallas kommunism, menar Henry 

Makow (s. 17). Det gäller att skapa ett återkommande tillstånd av panik och 

förtvivlan där människor börjar be om en stark ledare, en frälsare som kan 

komma och rädda mänskligheten.  

  Makow berättar att det finns planer inför skapandet av den nya 

världsordningen att man kan komma att skapa en satellitprojicerad bild i skyn, 

bilden av ”odjuret” som förutsagts i Bibeln. En annan källa jag läst är att man 

kan projicera ett holistisk bild av Kristus som återkommer ”på skyarna”. 

Sions vises protokoll 
Henry Makow refererar ofta till det kontroversiella dokumentet Sions vises 

protokoll, som jag just avslutat läsningen av. Det är verkligen ett ohyggligt 

dokument, som jag önskar att alla valde att läsa. Det underlättar förståelsen av 

mycket av det som skett och sker i världen. Det beskriver detaljerat hur 

maktövertagandet av världen ska gå till. 
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  Det förekommer en ofta intensiv debatt om äktheten på dokumentet. Det 

var inte meningen att Protokollet skulle publiceras, så ett sätt att 

”ogiltigförklara” det blev att kalla det ”förfalskning”. Ahmed Rami skriver: 

”Frågan är INTE vem som har skrivet ’Protokollen’ utan vem som tillämpar 

dem. Läs själv, jämför med verkligheten och gör en egen bedömning!”4 Han 

menar att Israels strategi stämmer med Protokollens politiska filosofi. Den ryske 

mystikern Sergei Nilus som publicerat Protokollen år 1902 skriver 

inledningsvis: 

 
Om man jämför dessa ”protokoll” med världshistoriens gång och i synnerhet med 

de senaste tidernas händelser, måste man ofrivilligt komma till övertygelsen om 

deras äkthet. Dessutom vore det svårt att anta att de skulle vara skrivna av en 

enda person med hänsyn till den framsynthet och den livsklokhet med vilka de är 

skrivna. Alla fakta och dokument, som författaren citerar, är till fullo bevisade. 

     Då det i "protokollen" ständigt talas om frimureriet, måste läsaren, som inte är 

invigd i frimureriets - eller rättare i judefrimureriets - hemligheter, ställa sig 

frågan, vad det egentligen är för ett brödraskap, som är till den grad mäktigt, att 

det ur dess krets kan utgå "ledarna för världspolitiken", med andra ord 

exekutorerna av hela mänsklighetens öden.5 

 

 

Kan det ”brödraskap” som S. Nilus nämner vara samma grupp som Henry 

Makow benämner som Illuminati? 

                                                 
4 Vem som tillämpar SIONS VISES PROTOKOLL? – Introduktion - 

https://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm#proto  
5 Första upplagan utkom 1902 (eller 1903) under titeln "Det stora i det ringa" och denna sista, 

fjärde upplaga utkom år 1917, ungefär vid den ryska revolutionens utbrott. - 

http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/sions%20vises.pdf  

AdLibris sålde Sions Vises 

Protokoll under några år, men 

blev uppmanad att upphöra med 

det. 

”Sions vises protokoll, en för-

falskning från ca 1900 som togs 

fram av den tsarryska hemliga 

polisen och som sprider föreställ-

ningen om en judisk världskons-

piration, användes av Nazitysk-

land i propagandan mot judarna 

och används idag av högerex-

trema, radikala islamistiska och 

andra antisemitiska grupper.” 
 

Från Svenska Kommittén mot anti-

semitisms hemsida.  

https://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm#proto
http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/sions%20vises.pdf
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  Protokollen kopplar samman judarna med frimurarna. Det fanns ett inre 

judiskt frimureri och ett yttre ”gentile masonry”, d.v.s. frimureri för 

”hedningarna”, vilka fungerar som ”blinda följare” (s. 128).  

Ryska revolutionen 

Den historieskrivning vi fått oss till livs är att den ryska revolutionen år 1917 var 

en arbetarrevolution mot tsarens förtryck. Henry Makow och många andra 

författare avslöjar att det var en sionistisk statskupp som genomfördes av bland 

andra judarna Lenin och Trotskij, vilket ledde till en kommunistisk diktatur. 

Den terror som Sovjetunionen utsattes för under revolutionen ledde till att 

nästan 150 miljoner människor mördades, svalt ihjäl eller dog på grund av hårt 

slavarbete.  

  En agenda som kommunismen/sionismen/Illuminati arbetar för är, som 

nämnts, att tillintetgöra kristendomen. Henry Makow refererar bland annat till 

Jüri Linas mycket avslöjande bok Under Skorpionens tecken (2014) där Lina 

redogör för vad som hände i Sovjetunionen och om frimurarnas agerande (s. 160 

ff).6 Eftersom landets intelligentia ansågs vara ett hot mot kommunismen blev 

de brutalt mördade. Det var professorer, läkare, officerare, poliser, advokater, 

journalister, författare m.m. (s. 161). Många präster korsfästes. Ohygglig tortyr 

före morden var vanligt förekommande. Omkring 60,000 kyrkor förstördes av 

bolsjevikerna. Bolsjevikerna var i huvudsak judar (s. 162).  

  Den brittiske filosofen Bertrand Russel besökte Sovjet och skrev i ett brev 

år 1920: ”Bolsjevismen är en sluten tyrannisk byråkrati, med ett spionsystem 

mer utvecklat och fruktansvärt än tsarens, och en obehaglig aristokrati, som 

består av amerikanska judar. Ingen frihet kvarstår, …” (s. 165).  

  Makow menar att kommunismen innebär att allt välstånd och all makt 

samlas i händerna på det centrala banksystemet, d.v.s. i händerna på 

Rothschilddynastin, genom att låtsas att det är ett statligt banksystem (s. 166).  

  Henry Makow är orolig för att president Putin ingår i spelet. Ryssland har 

en centralbank som ägs av Rothschild (s. 169).  

Världskrigen – en Illuminatiagenda 
Henry Makow redogör för hur Illuminatijudarna och frimurarna redan år 1903 

planerade det första världskriget. Ett fritt judiskt Palestina skulle skapas. I flera 

kapitel går författaren in på de olika turer och personer som var inblandade både 

i planeringen och sedan hur båda krigen i praktiken kom tillstånd (s. 133ff). Han 

skriver: ”Andra världskriget var historiens största, mest flagranta bluff. En 

                                                 
6 Jüri Lina har skrivit flera avslöjande böcker och även gjort flera filmer – se hans hemsida - 

http://jyrilina.com/svenska/om-jyri-lina/. Eftersom Lina behärskar många språk, bland annat 

ryska har han tillgång till unika källor. 

http://jyrilina.com/svenska/om-jyri-lina/
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satanistisk kult (Sabbatean) med judar och frimurare finansierade av 

Rothschildsyndikatet är ansvariga för mer än sextio miljoner liv” (s. 135).  

  Makow menar att Hitler var en bedragare. Han hade installerats av 

Illuminati för att ”kastrera Tyskland så att det lätt kan fås att glida in i den nya 

världsordningen” (s. 135). Författaren har ett kapitel där han berättar om Hitler 

och hans bakgrund. Han berättar också att Hitler aldrig tog självmord utan 

flydde till Argentina, något som avslöjats i ett FBI-dokument vars 

hemligstämpel hävts.7 Dokumentet har publicerats i Makows bok (s. 136).  

Sex istället för kärlek 

Några teman som blev extra omskakande för mig vid läsningen var påståendet 

att Illuminati medvetet vill förstöra kärleken och familjen genom att istället sätta 

in sex utan kärlek och pornografi. Illuminati är en sexkult (s. 35). Djävulen, 

Lucifer, dyrkas och vill ha offer. Det vanligaste offret är barnamord. I dessa 

offerriter ingår även att dricka barnets blod och äta dess kött, d.v.s. kannibalism.  

  Incest och pederasti (vuxna mäns sexuella övergrepp på pojkar) 

uppmuntras. Läsningen av Henry Makows texter gör pedofili begriplig, men 

minst lika vidrig. Makow refererar till George Orwell som menade att ”om alla 

är avvikande, blir det avvikande normalt” (s. 35).  

  I en skrämmande artikel i november 20138 berättar Rabbi Nuchem 

Rosenberg för reportern Christopher Ketcham: 

   Vid ett besök i Jerusalem 2005 gick Rabbi Rosenberg in i en mikvah9 i en av de 

heligaste stadsdelarna i staden Mea She'arim. "Jag öppnade en dörr som gick in i 

en schvitz" (ett ångbad, mitt tillägg, PH), berättade han för mig. "Ångor överallt, 

jag kunde knappt se. Mina ögon anpassade sig och jag såg en gammal man, min 

ålder, ett långt vitt skägg, en helig man som sitter i ångorna. På hans knä, vänd 

bort från honom, sitter en pojke, kanske sju år gammal. Och den gamla mannen 

har analsex med den här pojken. " 

Rabbi Rosenberg gjorde en paus, samlade sig och fortsatte: "Pojken var spetsad 

på mannen som ett djur, som en gris och pojken sa ingenting. Men hans ansikte 

avslöjade fruktan. Den gamle mannen tittade på mig utan rädsla, som om det var 

helt naturligt. Han slutade inte, jag blev så arg, jag konfronterade honom. Han 

tog bort pojken från sin penis och jag tog pojken åt sidan. Jag sa till mannen: 

"Det är en synd inför Gud, en mishkovzucher. Vad gör du med den här pojkens 

                                                 
7 Adolf Hitler Part 01 of 04 - https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-01-of-04/view  
8  The Child-Rape Assembly Line (Våldtäkter på barn på löpande band) 

https://www.vice.com/en_us/article/the-child-rape-assembly-line-0000141-

v20n11?utm_source=vicefbus 
9 En Mikvah är ett rituellt judiskt bad. Mikvaot används främst av ortodoxa judar. En mikve 

byggs enligt rabbinska direktiv. I förbindelse med en mikve måste det finnas levande vatten 

(Wikipedia). 

https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-01-of-04/view
https://www.vice.com/en_us/article/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11?utm_source=vicefbus
https://www.vice.com/en_us/article/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11?utm_source=vicefbus
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själ? Du förstör denna pojke!" Han hade en svamp på en pinne för att tvätta 

ryggen, och han slog mig över ansiktet med den. "Hur vågar du avbryta mig!" 

Rabbi Rosenberg sa ”Jag hade hört talas om dessa saker länge, men nu hade jag 

sett. " 

Rabbi Rosenberg började efter den händelsen att aktivt agera mot denna pedofili 

och han blev utesluten ur alla judiska församlingar och blev inte längre 

välkommen till dessa ”ångbad”, mikvahs. Han blev också attackerad av unga 

män med blekmedel som kastades i hans ansikte. Han fick brännskador. Han har 

en blogg och tar emot utsatta pojkar och deras mödrar och han berättar att 

pojkarna ofta blöder från anus. Pojkarna ”har blivit zombier för livet”, säger 

han. Detta är enligt honom ritualer bland ortodoxa judar.  

           
                                        Hjälten Rabbi Nuchem Rosenberg 

 

  Henry Makow menar också att en medveten strategi är att göra barn och 

unga beroende av, till och med besatta av pornografi. Eftersom Illuminati har 

makten över filmindustrin och media så kan de lätt sprida pornografin till alla 

åldrar. ”Hur mycket enklare det är att skapa en polisstat om människor 

förslavar sig själva”, skriver författaren (s. 41). 

Pedofiler styr världen 

I ett kapitel beskriver Henry Makow hur de människor som innehar mäktiga 

poster i världen, framförallt i Storbritannien, är pedofiler (s. 79). Illuminati 

skapar pedofilringar av tre anledningar: 

1) De flesta medlemmarna i sekten är psykopater och har sadomasochistiska 

tendenser och därför har de perverterade sexuella behov. 
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2) Pedofilringar används för att kunna tvinga fram agendor genom hot och 

utpressning. Gömda kameror används på partys där maktens män och 

kvinnor drogas och har sex med barn. 

3) Satanisternas sätt att dyrka sin gudom är genom pervers sexualitet. 

Henry Makow nämner brittiska namn. Gordon Brown lär enligt en källa vara 

en ”välkänd pedofil”. Det lär ha funnits en pedofilring i Margret Thatchers 

regering. Den mest kände är Tv-mannen och underhållaren Jimmy Savile som 

blev avslöjad först efter sin död, men som varit en känd pedofil i många 

decennier (s. 80).  

Talmud och pedofili 
Talmud är judarnas heliga skrift, ett omfattande verk som anger livsregler och 

de skriftlärdes stadgar.  

  Jag har nyligen läst David Dukes Den judiska rasismen (2015).10 Enligt 

honom är Talmud ”en encyklopedisk redogörelse för judiska lagar och seder, 

sammanställd av hundratals rabbiner genom århundradenas lopp” (Duke, s. 

64). Den började sammanställas under babylonisk tid11 i skrift, men 

presenterades muntligt långt innan dess. David Duke började studera Talmud 

redan som 16-åring, trots att det var förbjudet för icke-judar att läsa den – eller 

kanske tack vare (Duke, s. 65). Och han ryggade inför flera citat, exempelvis: 

”Balaam (Jesus) uppväcks från de döda och straffas i kokande het sädesvätska. 

De som hånar de judiska vise och syndar mot Israel kokas i heta exkrementer” 

(57a Gittin12) (s. 65, 84).13 

 David Duke listar flera skrämmande citat ur Talmud, vilka dels beskriver 

att det bara är judar som är mänskliga och att icke-judar är djur (s 66). ”Alla 

ickejudiska barn är djur”, ”Vad en jude erhåller genom stöld från en kuti (icke-

jude) må han behålla”, ”Om en hedning (icke-jude) slår en jude, måste icke-

juden dödas. Att slå en jude är att slå Gud” och så vidare. Författaren anger hela 

tiden referenser till Talmud. 

 Henry Makow tar upp några citat ur Talmud som avslöjar synen på barn 

och sex. ”När en vuxen man har samlag med en liten flicka, betyder det 

ingenting, eftersom när flickan är yngre än så, det vill säga yngre än tre år, så 

är det som att stoppa ett finger i ögat – tårar kommer om och om igen, så 

kommer oskulden tillbaka på små flickor under tre år” (referens till Exhibit 136, 

                                                 
10 Se min artikel om boken på http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf  
11 Ca 2000 f.Kr. till 539 f.Kr. (Wikipedia) 
12 Babylonian Talmud: Tractate Gittin - http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_57.html  
13 En kristen författare, Torbjörn Johansen, har studerat Talmud och har skrivit en artikel, De 

första hatbrottslingarna - http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-

Hatbrottslingarna.htm - Otäck läsning. 

http://www.piahellertz.com/Den_judiska_rasismen.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/2000_f.Kr.
http://www.come-and-hear.com/gittin/gittin_57.html
http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-Hatbrottslingarna.htm
http://www.eaec-se.org/articles/blandat/De-Forsta-Hatbrottslingarna.htm
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Kethuboth 11b i Talmud14). ”Sodomi och samlag med babies är ett privilegium 

för vuxna Talmud-män, i motsats till de kristnas vackra läror när det gäller små 

barn” (s. 93). Ett annat citat är: ”En jungfru som är tre år och en dag kan 

förvärvas till äktenskap genom samlag…” Här refererar Makow till ett antal 

verser i Talmud (s. 93). Pojkbäbisar bör alltid vara tillgängliga som objekt för 

sodomi av vuxna män, enligt Talmud (s. 92). Är detta rötterna till pedofilin i 

världen, till Pizzagate och Pedogate, undrar jag som nyligen skrivit en artikel om 

ämnet.15   

Sigmund Freud 

Som gammal freudian blev det en skakande uppgift att psykoanalysens fader 

Sigmund Freud skulle vara en del av spridningen av den satanistiska ideologin 

(s. 37). Med Henry Makows analyser verkar det dock logiskt.  

  Freuds psykoanalytiska teori inkluderar idéer som att barnet älskar sin 

förälder av motsatt kön och drömmer om att ha sex med denne och känner 

fientlighet mot föräldern av samma kön, d.v.s. förbjudna incestuösa drömmar. 

Han menar också att sexualdriften är den primära drivkraften i det mänskliga 

livet. Teorin om penisavund hos kvinnor och att män upplever kastrationsångest 

är en del av denna uppdiktade teori, som inte har något som helst vetenskapligt 

stöd.  

 

 

  Och plötsligt blev jag imponerad av en gammal psykologikollega på 

Örebro universitet, som till min stora irritation då brukade säga att 

psykoanalysen inte har något vetenskapligt stöd i faktiska observationer och 

forskning och därför inte borde få ha utrymme på ett universitet. Pinsamt 

uppvaknande för mig, men bättre sent än aldrig! Det mest pinsamma är nog att 

                                                 
14 Källorna går lätt att hitta på Internet när man söker på Talmud och kapitlen. 
15 Artikeln Pizzagate – Sanning eller falsk nyhet? publiceras i DSM nr 2/2017 – och på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf


13 

 

jag gick på teorin under alla år, trots att den skavde många gånger. Jag vet att 

teorin skadat många, bland annat med idén om förträngda, ”glömda minnen”, 

vilket vi de senaste åren sett destruktiva konsekvenser av genom avslöjandena 

omkring Thomas Quick16 och Kevin-fallet.  

 Henry Makow refererar till en författare, Michael Jones, som menade att 

psykoanalysen var baserad på Illuminatis initieringsritualer och är en form för 

mind control. Det måste jag grubbla lite mer på. 

  Henry Makow menar att den sanna agendan för Illuminati är att göra 

människor sjuka och sen ta deras pengar. Det skulle förklara varför psykiatriker 

sätter miljontals människor, inklusive barn, på läkemedel som inte har någon 

hälsonytta alls utan tvärtom är mycket destruktiva.17  

  Jag har översatt en artikel av läkaren Mathias Rath med rubriken Vad du 

behöver veta om bedrägerierna omkring läkemedelsföretagens 

investeringsverksamhet … om sjukdomar, om Rockefellers agenda för att ta 

makten över läkemedelsindustrin och läkarutbildningen i USA.18 

  Flera författare har på senare tid publicerat böcker om forskningsfusket 

inom läkemedelsindustrin, exempelvis docent Ralf Sundberg och professor 

Johan Tyberg.  

Charles Darwin och andra Illuminatiskapelser 

För att så tvivel hos troende kristna skapades Charles Darwins utvecklingsteori 

och dess vetenskaplighet hävdades (s. 51). Ole Therkelsen gör i sin bok 

Martinus, Darwin och intelligent design – En ny evolutionsteori (2007) en 

intressant analys av utvecklingsläran ur ett andligt perspektiv.  

  Henry Makow beskriver i kapitel efter kapitel hur Illuminati arbetade för 

att förstöra tron på religioner, tron på familjen och nära relationer m.m. samt 

utvecklat teorier som passade deras agenda. Det blev en plågsam insikt att se hur 

många av de fenomen vi kritiserat i samhällsutvecklingen och som vi skyller på 

dåliga och okunniga politiker, är medvetet skapade av Illuminati och frimurarna.  

                                                 
16 Mannen som slutade ljuga - Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade 

Thomas Quick av Dan Josefsson. Min artikel om boken finns på 

http://www.piahellertz.com/Dan_Josefsson_Mannen_som_slutade_ljuga.pdf.  
17 Efter att ha läst Peter Gøtzsches böcker så förstår jag vad Henry Makow menar.  

De två böckerna är Dödliga mediciner och organiserad brottslighet 

- Hur läkedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården (2015) – min artikel om 

boken finns på 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf  

samt Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse (2015) -  

http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf  
18 Artikeln publicerades på NewsVoice - http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-

lakemedelsindustrin/.  

http://www.piahellertz.com/Dan_Josefsson_Mannen_som_slutade_ljuga.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
http://newsvoice.se/2015/12/31/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/
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Piedestalerna blir allt tommare 

Det är inte bara Freud och Darwin som ramlar ner från sina (mina?) piedestaler. 

En kvinna som varit och är beundrad är Rosa Parks, den svarta kvinnan som 

vägrade byta plats i bussen år 1955 när bussarna hade speciella avdelningar för 

svarta och vita. Rosa Parks hade arbetat för National Association for the 

Advancement of Colored People, NAACP, sen 1943. Hon hade utbildats i en 

skola som styrdes av kommunister och hon var själv medlem i kommunist-

partiet.  

  Även Martin Luther Kings bakgrund och inte särskilt religiösa livsstil 

avslöjas. Ett kapitel ägnar Henry Makow åt Nelson Mandela och påstår att han 

faktiskt var terrorist. Makow menar att s.k. terrorister är instrument för 

Illuminatijudarnas kontroll över centralbankssystemet (s. 185). Genom ANCs 

kamp på 60-talet fick bankägarna kontroll över Sydafrikas resurser, på samma 

sätt som de tog över Rysslands resurser 50 år tidigare.  

Andra teman 

Henry Makows bok tar upp många teman som jag inte nämner här. Bland annat 

har han ett kapitel om 9/11 där han visar sig tillhöra de kritiker som menar att 

det aldrig flög in några flygplan i tornen, utan att flygplanen var holografiska, 

datorgenererade bilder som synkroniserades med de förberedda explosionerna 

som fick tornen att rasa. Han berättar exempelvis om den avslöjande 

nyhetsrapporten där reportern berättar att det sjunde tornet nu rasat, 20 minuter 

innan det faktiskt rasade.19  

  I ett kapitel avslöjar författaren hur Illuminati rekryterar medlemmar och 

skapar nätverk. I ett kapitel berättar han om Bohemian Grove, där Illuminati 

träffas varje år den tredje veckan i juli. Där genomförs rituella offer till Jesus 

Kristus och Maria Magdalena. Alex Jones filmade i hemlighet och det såg ut 

som om en människokropp fördes fram till den stora ugglan som symboliserar 

den hedniske guden Moloch.20 

  Henry Makow är också mycket orolig för de attacker Illuminati gör mot 

barn och unga, både genom destruktivt indoktrinerande filmer, spel och 

underhållning, som ofta innehåller satanistiska symboler och texter, sexuella 

scener som så unga inte ska behöva ta del av och mycket mera.  

                                                 
19 BBC Reported Building 7 Collapse 20 Minutes Before It Fell - 

https://www.youtube.com/watch?v=M26-B44qQIs  
20 En snutt av videon finns på denna länk - 5 Occult Rituals Caught on Tape | Top 5 

Countdown - https://www.youtube.com/watch?v=I2LEDbbJRIo  

https://www.youtube.com/watch?v=M26-B44qQIs
https://www.youtube.com/watch?v=I2LEDbbJRIo
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Bilden hämtad från The Music Industry’s Satanic Agenda 

Han reagerar också på de stora brister som finns i skolorna idag, som han menar 

också är en medveten agenda från Illuminatis sida. Jag tänker på Hitler som sa: 

”Vilken lycka för härskarna att människorna inte tänker”. Skolans syfte är att 

vara förvaring medan föräldrarna arbetar och samtidigt en plats för 

indoktrinering av den politiskt korrekta informationen. Historieböckerna är 

skrivna utifrån Illuminatis instruktioner. Jag förstår att det låter enormt 

konspiratoriskt, men man behöver inte gräva särskilt djupt för att inse detta. 

  ”Ett mycket oroande tecken på den kulturella nedrustningen är att fler och 

fler människor inte längre kan skriva en proper mening”, skriver han (s. 222). 

Som handledare för examensuppsatser på universitetet under cirka 25 år märkte 

jag en gradvis försämring av språkhantering och stavning. Jag märker också på 

unga idag att böcker inte är det mest framstående fritidsintresset. Information fås 

via mobilen, paddan och datorn med dess vanligtvis fragmenterande texter, 
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stavningsprogram och ytliga dialoger. Information som dessutom blir alltmer 

censurerad i och med de avtal som Google, Facebook och sociala medier ingår 

med Makten, d.v.s. med Illuminatis anhängare. 

 

Varför? 

För en sån som jag, som just börjat undersöka detta mycket komplicerade tema, 

är det största frågan: ”Varför? Varför agerar frimurarna, sionistjudarna, som de 

gör? Vad vill de uppnå?” 

  Ett svar som Henry Makow och andra författare ger är: ”Makt över 

världen”. En ny världsordning, a New Word Order. Därför vill de rasera den 

gamla världen, för att kunna bygga den nya på ruinerna av den gamla. Därför 

bryter de ner alla gamla nationer, gränser, traditioner, seder, livsstilar, religioner, 

familjemönster, tankemönster m.m. Tack vare att de har makt över regeringar, 

över massmedia, över både skola och högre utbildning, över underhållnings-

världen m.m. så utvecklas den nya världsordningen successivt, steg för steg, 

utan att mänskligheten märker det.  

Vad gör vi? 
Henry Makow, jag och många fler – och vi blir fler och fler för varje dag – 

menar att vägen att förhindra Illuminatis skrämmande framtidssamhälle, den nya 

världsordningen, New World Order, är att bli medveten. Vi behöver läsa, lyssna, 

samtala med varandra, diskutera, skriva – göra allt som var och en har förmåga 

att göra. Ett begrepp som ofta används är att ”vi behöver vakna”. Vi kan inte 

längre fortsätta tro att det blir bra bara vi är tysta och snälla och lydiga. Vi kan 

inte heller fortsätta att tro att makthavarna, politikerna, poliserna m.fl. agerar i 

människornas intressen, utifrån våra behov. Det är alltför naivt och farligt. 

Alldeles plötsligt är det för sent, vi kan inte längre göra något.  

  Sociala medier sprider nu information som vi har möjlighet att ta del av, 

värdera och reflektera över. I skrivande stund har jag lyssnat på en fantastiskt 

avslöjande intervju med hustrun till en man som i många år rört sig i Illuminatis 
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kretsar. Hon berättar skrämmande detaljer om vilka som är involverade och vad 

som sker och varför och hon bekräftar mycket av det Henry Makow beskriver. 

Hon heter Kay Griggs och är en dessa hjältar och hjältinnor som vågar sitt liv 

för att berätta så vi får möjlighet att ”vakna”.21 

  Henry Makow menar exempelvis att vi behöver nationalisera 

centralbankerna och ta kontroll över vårt eget finanssystem, något som Per 

Lundgren (Det nya ekonomiska systemet22), Anders Silverfall 

(Monetärdemokrati23) och Karl Gustavsson (Tidfaktorekonomi24) beskriver i 

sina böcker. Vi måste försäkra oss om att alla politiska kampanjer är 

finanseriade av offentliga medel, inte av någon ”dold hand med en hemlig 

agenda”. Media- och under hållningskarteller behöver brytas ner, monopolen 

behöver upphöra. Det är hög tid att människors behov och intressen prioriteras 

framför Maktens. Det är hög tid att Rätten får makt, istället för att Makten har 

rätt, som Martinus beskriver i sina böcker, Tredje Testamentet. Eftersom det 

”ovanför” Illuminati, enligt Martinus, finns en andlig maktgrupp som är avsevärt 

starkare än Illuminati, den som i bibeln beskrivs som Guds Försyn, så kommer 

kärleken att segra till sist, men behöver kanske vår hjälp på vägen. 

 

                                                 
21 Intervjun med Kay Griggs – fyra delar á cirka 11/2 – 2 timmar – del 1 - 

https://www.youtube.com/watch?v=rMDy8HCo5iw.  
22 Kapitalismen avslöjad - https://nyaekonomiskasystemet.se/.  
23 Monetärdemokrati - http://monetardemokrati.se/  
24 Tidfaktorekonomi - https://tidfaktorekonomi.wordpress.com/   

https://www.youtube.com/watch?v=rMDy8HCo5iw
https://nyaekonomiskasystemet.se/
http://monetardemokrati.se/
https://tidfaktorekonomi.wordpress.com/

